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Ergen ve Çatışma 

 
Ergenlik, çocukluk döneminin sona erdiği ve yetişkinliğe uzanan bir değişim ve gelişim 

dönemidir. Ergenlik döneminde genç, kimliğini elde etme yolunda kendini yetişkinlik rollerine 
hazırlamaya başlayınca, anne-babasıyla arasındaki bağımlı çocukluk ilişkisini bir yana 

bırakarak özellikle duygusal ve psikolojik bağımsızlığını elde etme çabası içine girer. Genç bu 
dönemde, kendini özgürlüğe kavuşturma ihtiyacındadır. Karşı gelme, negatif tutumlar 
sergileme, anne-babanın ona yön verme girişimlerini reddetme, sağlıklı bir ergenin büyüme 

sürecini keşfetmesinin doğal parçalarıdır. Bu ayki bültenimizde sizlerle ergenlik döneminin belirgin 

özelliklerini paylaştık.  
 

Ergenlik çağındaki çocuklarınızla iletişiminizde yardımcı olması dileğiyle…  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 
 

Anne-babalar genellikle çocuğun davranışları ve tutumları üzerindeki kontrollerini 
kaybetmekten korkarlar. Oysaki bu durum, büyüyen çocuğun ebeveyni olmanın bir gerçeğidir. 
Ergenin yaşam biçimini ve değerlerini  belirlemede örnek aldığı artık, ebeveyn değil 

arkadaşlarıdır. Ergen dışarıda ne yaptığını ve kimlerle görüştüğünü genellikle doğru biçimde 
ifade etmek istemez. Ergenin bu noktada anne-babasına iletmek istediği mesaj, kendi 

hayatını yaşamak istediği, kendisi ile ilgili yapılan kısıtlamalardan hoşlanmadığıdır. 
  
Genellikle çatışma, anne-babanın, ergenin kişiliğini hiçe sayarak ona kişisel konularda 

seçme ve karar verme özgürlüğü tanımamasından kaynaklanır. Anne-babanın her yönü ile 
çocuğun hayatına hükmetmeye çalışmasının nedeni ise onu hâlâ muhakemesine 

güvenilemeyecek bir çocuk gibi görmesidir.  Anne-babaların çoğu, ergenlik yaşlarındaki 
çocuklarının aşamalı olarak yetişkin statüsüne geçmekte olduğunu ve ailevi bağların yavaş 
yavaş gevşetilmesi gerektiğini anlamakta güçlük çeker. Genç ise artık kendisine “Bunu 

yapmak zorundasın, çünkü annen ve baban öyle istiyor.” şeklinde davranılmasından rahatsız 
olmaya başlar. 

 
Ergenin bağımsızlığını elde etmek için verdiği mücadelenin boyutu, ne denli kolay ya da 

zor olacağı daha çok aile içindeki etkileşime bağlıdır. Bu bağımsızlığın elde edilmesi birdenbire 
gerçekleşmez. Gencin bağımlılık ihtiyacı yavaş yavaş azalır. Bu geçiş dönemi ailece önceden 
fark edilip, gence aşamalı olarak artırılan sorumluluk, kendi kendine karar verme ve 

bağımsızlık imkânları sağlanacak olursa, yetişkinliğe geçiş dönemi de o denli rahat ve kolay 
olacaktır. Bu süreçte ebeveynden, kontrol derecesini ergenin kabul edebileceği ölçüde 

azaltarak, onun oto-kontrol gücünü artırmasına yardımcı olması beklenir.  
 

Ergen davranışlarını tanımak ya da bağımsızlık çabasında ergene yardımcı olmak 

isteyen anne-babaların her şeyden önce ergenin psikolojik ihtiyaçlarını dikkate almaları 
gerekir. Çünkü ergenin tüm davranışlarının temelinde psikolojik ihtiyaçları yatmaktadır.  

 



 
 

Ergen başkaları tarafından; 
 Kabul edilmek,  

 Yaptıklarının ya da davranışlarının başkaları tarafından beğenilip onaylandığını görmek, 
 Bir gruba ait olarak onun bir parçası olduğunu hissetmek,  
 Modaya uyum sağlamak, 

 Kendi kararlarını almak,  
 Kendi kendine yeterli olmak, 

 Kendine özgü bir birey olarak tanınmak,  
 Kendini gerçekleştirmek ve anlaşılmak ihtiyacındadır. 

 

Ergen ve anne-baba iletişimi için öneriler: 
 İletişimde emir cümleleri kurmak, gençte tepki uyandırır. Diğer yandan ailenin gencin 

düşüncelerini önemsemesi ve kabul göstermesi onun özgüven gelişimini güçlendirir. 
Aile ve genç deneyimlerini, isteklerini karşılıklı olarak ortaya koyarak bir iletişim 
platformu oluştururlarsa genç kendine uygun olan kararı seçer ve hayata geçirir. 

Kararının sonuçlarını olumlu ve olumsuz özellikleriyle kendisi yaşayarak öğrenir. 
 

 Aile içinde güvenli ilişkilerin kurulabilmesi için, duygu ve düşüncelerin açık ve net 
şekilde ifade edilebildiği bir ortam yaratılmalıdır. Bu durum, baskıdan uzak, düşüncelere 

saygılı, eleştiriye açık bir iletişimle mümkündür. Kişi, kendi düşüncelerini zorlayarak 
karşı tarafa kabul ettirmemelidir. Aile üyeleri kendilerine yönelik eleştirileri, yapıcı ve 
eksik yönlerini tamamlamak için bir fırsat olarak görürse, ailede demokratik bir ortam 

yakalanmış demektir. Aile içinde demokratik bir düzen kurarak çocuklara dengeli bir 
bağımsızlık modeli sağlamak, çatışmaların yapıcı olmasını sağlayacaktır. 

 
 Anne-baba-çocuk ilişkilerini bozan en önemli unsurlardan biri anne-babanın çocuğa 

karşı davranışlarında tutarsız olmasıdır. Ebeveynin herhangi bir konuya ilişkin tutumu 

belirgin ve tutarlı olmalı, her seferinde farklı, çelişkili tavır sergilememelidir. 
 

 Anne-babadan kopma süreci, ergenlikten önceki yıllarda başlamalı ve aşamalı bir süreç 
içerisinde çocukta girişim ve sorumluluk duygusunu geliştirecek biçimde planlanmış bir 
tutumla yetişkinliğin  ilk yıllarına kadar sürmelidir. 

 
 Anne-babanın, ergenin davranışlarını onaylamaması durumunda takınacağı tavır çok 

önemlidir. Ebeveyn, duygusal yönden gerilim içindeyken ceza uygulamasından 
kaçınmalıdır. Anne-babanın duygusal anlarda gerek davranışlarının gerekse ergene 
verdiği cezaların tutarsızlık göstermesi, ergenin doğru tutum ve davranışı 

anlamamasına yol açabilir. Bu durumda cezanın etkisi de sınırlı olacaktır.  
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